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ה ל ש מ מ ם ה ע ט ק מ ת חו ע צ ה ה ז ב ״ ת מ ס ר פ ת  מ

 חוק לתיקון פקודת מס.הכנסה(מם׳ 2) (תיקון מס׳ 4), תשל״א-1971

 הוספת סעיפים 1, אחרי סעיף 2 לחוק לתיקון פקודת מם! הכנסה (מס׳ 2), תשכ״ב—1962 !, יבוא;

 3 י 4 ״תרומות מיוחדות 3. (א) אדם שבשנת מס פלונית שבין ה־1 באפריל 1971 לבין ה~31

 במרס 1981 שילם 100,000 לירות או יותר, כתרומה למוסד שקבע לענין זה
 שר האוצר באישור ועדת הכספים של.הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב

 בו במחצית סכום •התרומה.

 (ב) זיכוי כאמור בסעיף קטן(א) לא יעלה בשנת מם פלונית על
 25% מהכנסתו החייבת של התורם באותה שנת מס; על הסכום העודף
 יזוכה ממס בשנים הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יזוכה לפי סעיף זה

 בשנת מס אחת בסכום העולה על 25% מהכנסתו החייבת באותה שנה.

 (ג) לא יינתן זיכוי כאמור בסעיף קטן(א) בעד תרומה שהתורם
 כבד קיבל בעדה זיכוי או ניכוי לפי סעיף 1 או לפי סעיפים 46,45 או 48

. 2  לפקודת מס הכנסה

ר ב ס י ה ר י  ד

ה — ״חברה אשר תרמה, אחרי כ״א ד ו ק פ ף 48 ל י ע  ס
 באדר ב׳ תש״ח (1 באפריל 1948), תרומה לקרן לאומית,
 או למוסד ציבורי שאינו מתנהל לשם השגת רווחים
 ושמטרותיו הן כולן לתועלת הציבור ויש עליו אישור
 הנציב, רשאית לנכות מהכנסתה החייבת מחצית התרומות
 האלה, בתנאי שניכוי זה לא יעלה על חמישה אחוזים

 מהכנסתה החייבת״.

 בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 2),
 תשכ״ב—1962, יש הוראות בענין מתן הקלות ממס
 לתורמי המגבית המיוחדת של קרן היסוד — המגבית

 המאוחדת לישראל ושל קרן קיימת לישראל.

 ״1. (א) יחיד ששילם בשנות המס 1962—1974 סכו
 מים כתרומה למגבית מיוחדת של קרן היסוד — המגבית
 המאוחדת לישראל, 'ושל קרן הקיימת לישראל, שהוכרה
 על ידי שר האוצר, יזוכה ממס לגבי אותה שנת מס שבה
 שילם את התרומה ב־30% מהסכומים האמורים שלא זוכו
 ממס בעד אותה תרומה לפי סעיף 45 לפקודת מם הכנסה.״

 מתברר שההקלות הקיימות כיום אינן מספיקות כדי
 לעודד את ההיענות לתרומה ושאפשר להגדיל במידה
 ניכרת את סכומי התרומות אם תינתן הקלה גדולה יותר

 ממס הכנסה.

 על כן מוצע לתת זיכוי ממס הכנסה לכל מי שיתרום
 100 אלף לירות ויותר למוסדות שיאשרו לענין זה שר
 האוצר וועדת הכספים של הכנסת. הזיכוי יהיה בשיעור

 מוצע להוסיף לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 2),
 תשב״ב—1962, שתי הוראות חדשות. האחת — ענינה
 מתן זיכוי ממס למי שיתרום 100 אלף לירות או יותר
 למוסדות מסויימימ, והשניה - ענינה מתן זיכוי ממס
 לאדם שהוציא סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתו

 שהיה חייל ונספה בעת מילוי תפקידו.
 1. בפקודת מם הכנסה קיימות כמה הוראות בדבר הקלות

 ממס בשל מתן תרומות, ואלה הן:

ה — ׳׳יחיד יזוכה ממם ד ו ק פ ) ל 5 ) ( א ) 4 ף 5 י ע  ס
 ב־25% מן הסכומים ששילם בשנת המס כתרומה לקרן
 לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2),

 ובלבד שיש עליהם אישור הנציב לענין פסקה זו״;
ה — ״(א) יחיד או חברה שתרמו ד ו ק פ ף 46 ל י ע  ס
 בשנת מס מסויימח תרומה בסכום של 20,000 לירות או
 יותר, למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שאישר
 לענין זה שר האוצר בהכרזה שפורסמה ברשומות, יהיו
 זכאים באותה שנה: יחיד - לזיכוי ממם ב־25% מסכום
 התרומה; חברה — לניכוי 50% מסכום התרומה מהכנסתה

 החייבת.
 (ב) זיכוי או ניכוי לפי סעיף קטן(א) לא יינתן —
 (1) בעד חלק התרומה העולה על 10%
 מהכנסתו החייבת של התורם באותה שנת מם;
 (2) בעד סכום שזוכה או שנוכה בשל אותה
 תרומה לפי סעיפים 45 או 48 או לפי חוק
 לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 2), תשכ״ב-

 1962.״;

 1 ס״ח תשכ׳׳ב, עמ׳ 129; תשכ״ה, עמ׳ 37; תשכ״ז, עמ׳ 103; תשכ״ט, עמ׳ 223.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6׳ עמ׳ 120.
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 הוצאות להנצחת 4. אדם שבשנת מם פלונית שבין ה־1 באפריל 1971 לבין ה־31 במרס

יילים 1981 הוציא סכומים להנצחת זכרו של בן משפחתו שהיה חייל שנספה  ח

 \ במערכה, יזוכה מהמם שהוא חייב בו אותה שנה ב-30% מהסכומים שהוציא;
 לענין זה -

 (1) ״חייל שנספה במערכה״ - כמשמעותו בחוק משפחות
 חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י-1950 3;

, בן, נכד, אח, הורה, גיס וחתן.״ ג ו  (2) ״בן משפחה״ - בךז

 ד ב ד י ה ם ב ר

 ואלה ההגדרות בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י—1950, אשר יאומצו בחוק זה:

 ״״שירות צבא״ ו״שירות״ — פירושו —
 (א) שירות בצבא־הגנה לישראל;

 (ב) לגבי התקופה מיום י״ז בכסלו תש״ח (30
 בנובמבר 1947) עד יום כ״ט בכסלו תש״ט (31
 בדצמבר 1948) — כל שירות אחר ששר הבטחון
 הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כשירות

 צבאי לצורך חוק זה;

 ״חייל״ פירושו — אדם בשירות צבאי;

 ״חייל שנספה במערכה״ ו״נספה״ פירושו — חייל או
 חייל משוחרר, שמת כתוצאה מחבלה, ממחלה או
 מהחמרת מחלה, שאירעו בתקופת שירותו עקב

 שירותו.״

 של 50% מן התרומה, ואם סכום הזיכוי יעלה על 25%
 מההכנסה החייבת בשנה פלונית הוא יתחלק למספר שנים
 כך שבבל שנה יינתן זיכוי בסכום שלא יעלה על 25%

 מההכנ&ה החייבת.

ו — היו ל פ נ ם ש י ל י י ת ח ח צ נ ה ת ל ו א צ ו  2. ה
 ,פניות רבות מצד קרוביהם של חיילים, שנפלו בעת מילוי
 תפקידם, לעזור להם מבחינה כספית בהנצחת יקיריהם.
 מוצע להיענות לבקשות אלה ולתת זיכוי ממס הכנסה
 לאדם שהוציא הוצאות למטרה זו. הזיכוי יהיה בסכום

 של 30% מהוצאות ההנצחה.

 הקלה זו תינתן 10 שנים התל משנת המם 1971, והיא
 תחול גם לגבי הנצחת זכרם של חללי ההגנה וחללי כל
 פעולה מאורגנת נגד הכנופיות הערביות והצבאות הפול
 שים, מיום 30 בנובמבר 1947 עד יום 2 באוגוסט 1948.

 3 ס״ח תש״י, עמ׳ 162.

 י,צעות חוק 956, כ״ח בתמוז תשל״א, 21.7.1971



 המחיר 12 ,אגורות הודפס עי׳י המדפים הממשלתי, ירושלים




